
Силабус дисципліни 

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАЛІЗНИЦЬ 

(для ОПП Локомотиви та локомотивне господарство) 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЄКТС 

Загальний курс залізниць  ;  6,0 - кредити ЄКТС 

 

Загальна інформація 

про викладача 
Децюра Олександр Якович старший викладач кафедри 

«Локомотиви»; телефон кафедри – 2 34, адреса електронної 

пошти – detsura@i.ua. 
Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

для бакалаврів – перший семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Факультет «Транспортна інженерія»  

 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

1. розрізняти типи та серії локомотивів, їх системи, агрегати та 

вузли з визначенням вимог до їхніх  параметрів та 

характеристик.; 

2. розробляти та впроваджувати у виробництво документацію 

щодо визначеності технологічних процесів у виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні локомотивів ; 

3. розробляти технічні завдання і технічні умови на 

проектування локомотивів,  технічне оснащення та організацію 

робочих місць, розраховувати  показники якості продукції; 

4.аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники 

локомотивів,.-організовувати роботу структурних підрозділів 

лінійних підприємств,малих колективів 

виконавців(бригад,дільниць, пунктів ремонту та обслуговування 

локомотивів та їх систем). 
Опис дисципліни В  зазначеній дисципліні «Загальний курс залізниць» системно 

розглядаються питання загальних принципів роботи залізничного 

транспорту,організації руху поїздів,будови залізничної колії, 

зв’зку, основних споруд,рухомого складу,вагонного і 

локомотивного господарства,головну задачу призначення галузі 

та методи її виконання.   
Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

1.Вища математика                                                                       

2.Фізика                                                                                       

3.Нарисна геометрія та інженерна графіка 

Основні теми 

дисципліни 
Характеристика залізничного  транспорту. Основні показники 

його роботи. Структура керування залізничним транспортом. 

Основи проектування та спорудження залізниць України .Колія 

та колійне господарство .Роздільні пункти, їх класифікація 

.Організація залізничних перевезень та рух поїздів .Види 

рухомого складу залізниць. Локомотивне господарство. Вагонне 

господарство .Експлуатація та ремонт рухомого складу.                            
Мова викладання Українська  



Список основної та 

додаткової літератури 
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М.: Транспорт, 1991. - 296 с. 

5. Железные дороги. Общий курс/ Под ред. М.М. Филиппова. 

М.: Транспорт, 1981. 343 с. 

6. Дніпропетр.нац.ун-т залізн.трансп.; Укл.:Д.В.Бобирь, 

Л.Ф.Гагін, О.Я.Децюра Є.Г.Нєчаєв.,Загальний ний курс 

залізниць та рухомого складу: Завдання на контрольну роботу  - 

Д., 2005. - 15 с. 

7. Дробинский В.А., Егунов П.М. Как устроен и работает 

тепловоз. - М.: Транспорт, 1980. - 368 с. 

8. Сидоров Н.И. и др. Как устроен и работает электровоз. - 

М.: Транспорт, 1979. - 234 с. 

9. Подвижной состав и тяга поездов/ Под ред. В.В. Деева, 

Н.А. Фуфрянского. М.: Транспорт, 1979. - 368 с. 

10. Все для студента: [Електрон ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/files/transport/rail/eps/-hozyaistvu.html 

11. Децюра О.Я. Дистанційний курс. Загальний курс залізниць: 

[Електрон ресурс]. –  Режим доступу:   

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=236 
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